
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

       

   

 

 

 



 

25-vuotta toimintaa.. 
8.9. on seuran syntymäpäivä, seuran perustava kokous pidettiin tuona päivänä 1987. 

Silloisen autourheilun kattojärjestöön SAUL:iin meidät hyväksyttiin 9.12.1987. 

Ensimmäisenä toimintavuonna 1988 järjestimme kaksi JM-kilpailua. Kukonkoivu oli tuolloin Poppoo Team:in hallin-

noima ja saimme neuvotteluissa oikeuden järjestää siellä kilpailuja, myöhemmin alue siirtyi yksin meidän hoiviin.  
Tämä oli radan pelastus.  Seuran ensimmäisenä puheenjohtajana toimi 1988-1989 Tapio Tuominen. 
 

Vuosina 1990-1995 seuran puheenjohtajana toimi Jorma Teitto. 200 jäsenen rajapyykki ylitettiin jo vuonna 1990, sen 
ollen parhaimmillaan yli 250 jäsentä.  Tämän  jälkeen  seuran  jäsenmäärä   alkoi  huolestuttavasti  laskemaan , kuten 
seuraavan  sivun  jäsenmäärän  kehitystä  seuraavasta  grafiikasta  voi  todeta. 
Vuosina 1996-1997 seuraa johti Seppo Lundgren. Noina vuosina oli seuralla ensimmäinen oma toimisto.  
Vuodet 1998-2001 johti seuraa Eeva Rautio. Seuralla ei Eevan kauden alkaessa ollut omaa toimistotilaa eikä jäsenistön  
kokoontumispaikkaa,   mutta  vuonna  2000  seura  vuokrasi  kunnon  toimintatilat  Mestarinkadulta.  
Jäsenistö ja hallitus sai siis jälleen paikan missä kokoontua vapaasti, ja tämä olikin alku jäsenlähtöisesti kehittyvälle 
seuratoiminnalle.  Nyt hallituksen  ei  tarvinnut  tehdä  päätöksiään  kenenkään kotona, keittiön pöydän ääressä.  
Vuonna 2002 astui puheenjohtajan paikalle Kirsi Puustinen ja hän oli luottamustehtävässä aina vuoteen 2005.         
Kirsin puheenjohtajakaudella seuran jäsenmäärä lähti taas nousuun. Vuosina 2006-2007 seuraa johti jälleen Tapio 
Tuominen. Vuonna 2006 seuran jäsenmäärä ylitti toisen kerran 200 jäsenen rajan ja 250 jäsenen rajapyykki ylitettiin 
toistamiseen  vuoden vaihteessa 2007- 2008. 
 

Vuodesta 2008 lähtien seuraa on johtanut Jouni Ikävalko. Hänen aikanaan seurasta on kasvanut jäsenmäärältäänkin 
AKK:n Kaakkois-Suomen alueen suurin, yli 300 jäsentä.  Seuran jäsenmäärän kehitys on ollut poikkeuksellista tämän 
ajan seuratoiminnassa, se on kasvanut ,  aina vuodesta 2004 asti. Tätä kirjoitettaessa jäsenmäärä on 313, ja se on kol-
me jäsentä enemmän kuin viime vuoden lopussa. 
Viime vuonna seuran toimisto muutti Sopenkorvenkadulle, käytännöllisimpiin tiloihin. Siellä on seura-aktiivien hyvä 
tehdä kilpailunjärjestelyjen valmistelua asianmukaisin välinein. Siellä on hyvä myös jäsenistön kokoontua tarvittaessa. 
 

Kilpailujen järjestämistä ja avustustehtäviä seura on tehnyt aktiivisesti koko toimintansa ajan – luotettavasti.  
25 toimintavuoden aikana seura on järjestänyt 70 kilpailua, joista kuusi on ollut SM-kilpailuja, eri lajeissa. 
Jokkis on ollut aina seuran ykköslaji niin kilpailujen järjestelyissä kuin jäsenistön harrasteenakin. Seura on järjestänyt 
seitsemän rallia, viimeisimmän vuonna 2003. Rallisprint kisoja on tehty viisi, joista ensimmäinen ajettiin Kukonkoivus-
sa, ja sen jälkeen sitä ajettiin Jokimaalla, viimeisimmät poikkeuksellisesti kaksipäiväisinä.  
 

Ralli jäi ohjelmasta sen vuoksi että Päijät-Hämeessä on monta seuraa jotka niitä järjestää, ei ollut tarvetta, eikä kalen-
tereissa juurikaan tilaa. Sprint jäi pois siitä syystä että sen tuotto ei vastannut odotuksia, eikä tuoton eteen tehtyä 
työmäärää. Toki olemme seurana olleet aktiivisesti auttamassa naapuriseuroja heidän ralleissaan ja sprinteissä, eli 
tuntumaa sekä osaamista on pidetty yllä. Naapuriseurojen kesken tehdyt  järjestelyvaihdot on tae myös siihen että 
saamme päteviä tekijöitä myös omiin kilpailuihimme. 
 

Seura on keskittynyt omissa kisajärjestelyissään jokamiehenluokkaan. Siinä se on ollut hyvä ja viimevuosina määrätyllä 
tavalla edelläkävijäkin - suunnannäyttäjä.  
Seura on järjestänyt 58 JM-kilpailua. Päijät-Hämeen Ajosta on kehittynyt 2000-luvulla yksi suomen suurimmista JM-
kilpailuista. Ensimmäisen kerran kilpailun osallistujamäärä ylitti 300 rajapyykin vuonna 2004. Eniten ilmoittautuneita 
on ollut vuonna 2010 jolloin heitä oli 384, määrä joka alkaa olla maksimi Kukonkoivuun.  
 

Tänä vuonna seuramme järjesti uudentyppinen JM-joukkuekilpailun, joka sai heti räjäyttävän suosion sekä pyyntöjä 
että tätä lisää! Perinteinen 22. Päijät-Hämeen Ajo keräsi jälleen kiitettävät lukemat, 347 ilmoittautunutta.  
 

Kukonkoivu on ollut seuran vahvan perustan lähde. Kukonkoivussa on vähintäänkin haasteellinen tilanne päällä.     
Seuralle jo myönnetty ympäristölupa on valituksien johdosta hallinto-oikeudessa. Lupa meinasi jo tyssätä ympäristö-
lautakuntaan, mutta hyvät suhteemme paikallispolitiikkoihin toi myönteisen päätöksen, josta kuitenkin perinteisesti 
valittajat valitti.  
Seura on panostanut alusta alkaen laadukkaaseen hakemustyöskentelyyn ympäristölupaa hakiessaan. Seuran toimit-
tama aineisto on ollut laadukasta ja riittävää, ja mitään osaa aineistosta ei ole jouduttu täydentämään. Ainoa täyden-
nys on tehty tänä vuonna hallinto-oikeuteen, kun Kukonkoivuun asennutettiin uusi PV-putki näytteenottoon.  
Uudesta putkesta otettu ensimmäinen näyte oli täysin puhdas, ei hiventäkään jäämiä - vesi oli ”kristallia”.  
Tämäkään ei vielä tarkoita että lupa saisi lainvoiman niin että toiminta voisi jatkua. Kaikki on kiinni siitä, otetaanko 
oikeudessa huomioon oletukset vai näytöt?  
Tämä oli historiamme pintaraapaisu, ikäviä tosiasioitakaan unohtamatta.  
 

Seuratoiminta on hyvällä tolalla nykyään. Edessä on varmastikin vielä monia vuosikymmeniä, hyvää toimintaa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988 
   

JM Liigakarsinta 
 

JM Liiga semifinaali 
 

1989 
   

JM Talvi JM TV 2 taltioi 

JM Liigakarsinta (LahUA) 

JM JM-SM Liigafinaali 
 

1990 
   

JM SM-karsinta 
 

JM Liiga alkukilpailu 
 

JM 1. Päijät-Hämeen Ajo 
 

1991 
   

JM Päijät-Hämeen Ajo (talvi) 

JM SM-karsinta 
 

JM Liiga alkukilpailu 
 

JM 2. Päijät-Hämeen Ajo 

1992 
   

JM Päijät-Hämeen Ajo (talvi) 

JM Liiga alkukilpailu 
 

JM 3. Päijät-Hämeen Ajo 

1993 
   

JM Päijät-Hämeen Ajo (talvi) 

JM Liiga alkukilpailu 
 

JM 
 
4. Päijät-Hämeen Ajo 

1994 
   

JM Päijät-Hämeen Ajo (talvi) 

JM Liiga alkukilpailu 
 

JM 5. Päijät-Hämeen Ajo 

Ralli Lahti-Ralli 
 

1995 
   

JM Päijät-Hämeen Ajo (talvi) 

JM SM-karsinta 
 

JM 6. Päijät-Hämeen Ajo 

1996 
   

JM Liiga alkukilpailu 
 

JM 7. Päijät-Hämeen Ajo 

Ralli Lahti-Ralli 
 

1997 
   

Sprint Päijät-Häme Sprint 
 

JM SM-karsinta 
 

JM 8. Päijät-Hämeen Ajo 

1998 
   

Ralli Lahti-Ralli 
 

Sprint Päijät-Häme Sprint 
 

JM Liiga alkukilpailu 
 

JM 9. Päijät-Hämeen Ajo 

1999 
   

Ralli Lahti-Ralli 
 

Sprint Päijät-Häme Sprint 
 

JM 10. Päijät-Hämeen Ajo 

2000 
   

Ralli Lahti-Ralli 
 

Sprint Päijät-Häme Sprint 
 

JM 11. Päijät-Hämeen Ajo 

2001 
   

Ralli Lahti-Ralli 
 

Sprint Päijät-Häme Sprint 
 

JM 12. Päijät-Hämeen Ajo 

2002 
   

Sprint Päijät-Häme Sprint 
 

JM JM-SM Yleinen 
 

2003 
   

Ralli Lahti-Ralli 
 

JM 13. Päijät-Hämeen Ajo 

2004 
   

JM Talvi JM 
  

JM JM-SM liigakarsinta 
 

JM 14. Päijät-Hämeen Ajo 

2005 
   

JM Talvi JM 
  

JM 
JM-SM Liigafinaali 
 

2006 
   

JM Talvi JM 
  

JM 15. Päijät-Hämeen Ajo 

2007 
   

JM Talvi JM 
  

JM 16. Päijät-Hämeen Ajo 

2008 
   

JM I. Kukonkoivu JM 
 

JM 17. Päijät-Hämeen Ajo 

2009 
   

JM 
II. Kukonkoivu JM 
Liigakarsinta 

 
JM 18. Päijät-Hämeen Ajo 

2010 
   

JM III. Kukonkoivu JM 
 

JM 19. Päijät-Hämeen Ajo 

2011 
   

JM Na/Nu JM-SM 
 

JM 20. Päijät-Hämeen Ajo 

2012 
   

JM IV. Kukonkoivu JM 
 

JM 21. Päijät-Hämeen Ajo 

2013 
   

JM FIXUS-joukkuekilpailu 

JM 22. Päijät-Hämeen Ajo 
 

 



 

Päij-HUA:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 23.11.2013 

Hämeenkatu 21 – Lahti 

Klo 15:00 

Esillä sääntömääräiset asiat 

Lisäksi esillä on sääntöjemme muuttaminen 

sääntökohdan 13§ mukaisesti 

 

Sääntökohdat joihin esitetään muutoksia: 

-  Nimi  ja Kotipaikka 

-  Tarkoitus ja toiminnan laatu 

- Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

-  Seuran kokoukset 

-  Kokous kutsu 

-  Seuran hallinto 

-  Tili- ja toimintakausi 

- Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen       

purkaminen 

- Muut määräykset  

 

Sekä voimassaolevat että esitettävät säännöt löytyy           

kotisivuiltamme ja toimistolta 

 

KAHVITARJOILU 

TERVETULOA



 

 

 

Hämeenkatu 21 – Lahti 
Lahden Mieskuoron huoneisto 

 

Juhlatila avautuu Klo 16:30,                                                                
tai heti syyskokouksen jälkeen. 

Ruokailu alkaa Klo 17:00 
 

Juhlistamme samalla seuramme 
25. vuotista toimintaa..täten… 

 

Illalliskortti ei maksa jäseniltämme sentinhyrrää..jos jäsenen 
avec ei ole jäsen - maksaa hän illalliskortin á 30€. 

Luvassa ei niin perinteinen jouluruokailu, palkintojenjako ja 
muistamiset, tanssia karaÅken tahdissa, yhdessÄoloa,            

arpajaiset – joulupukki ei saapuvilla.. 
HUA:n baari tarjoilee kohtuuhintaan olutta ja siideriä 

Nautimme kohtuudella, myös mahdollisia omia juomia! 
 

Sitovat ilmoittautumiset 16.11 mennessä: 

- Toimistolle maanantaisin 

- paijat.ua@phnet.fi 

- kotisivujen yhteydenottolomakkeella 

- TXT 045-767 483 82 

- ilmoittautumiseen etu ja sukunimet 

100 ensin ilmoittautunut mahtuu mukaan! 
Jos ilmoittautunut ei saavu, veloitamme       

häneltä illalliskortin á 30 euroa!            

(Jos saavut jo syyskokoukseen, muista että kokous on alkoholiton) 

 

TILAISUUS PÄÄTTYY KLO 21:30

mailto:paijat.ua@phnet.fi


 

 

 

 

Muistakaa hyvät Kukonkoivun käyttäjä nou-

dattaa rata-ohjetta. Se määrää että suojat on 

oltava auton alla, ja autot varikolla, ja tanka-

tessa pitää käyttää tankkauskohdan alla 

imeytysmattoa! 

 Kukonkoivussa ei ole noudatettu sovittua 

rata-ohjetta kaikkien osalta. Tarvitseeko mei-

dän mennä siihen että sen käyttö on aina val-

vottua ja jokaiselta käyttökerralta peritään 

maksu? Näin ei kai haluta toimittavan? 

 Kanssakäyttäjä voi ilman muuta huomaut-

taa jos joku ei toimi kuten on sovittu, se on 

jopa suotavaa. 

 

Muistakaa että osa seuratoimintaa on myös 

osallistua toimitsijatehtäviin. Ei voida olettaa 

että hallitus tekee kaiken – vai voiko? 

 

 Osallistukaa seuran kokouksiin. 

 Osallistukaa talkoisiin. 

 Osallistukaa… 

 

 Hyvää loppuvuotta, ja parempaa Uutta! 


